PT

NUVITA BOTTLEWARMER 1160

INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra deste aquecedor de biberões que se pode utilizar
em qualquer circunstância, graças ao sistema inovador de alimentação duo,
que permite a conexão com a rede eléctrica em casa e com o isqueiro do
automóvel. O seu tamanho permite aquecer biberões até 8cm de diâmetro e
é possível aquecer com água ou a seco. O funcionamento é fácil: basta girar
o regulador de temperatura na posição 3 para iniciar o aquecimento ou na
posição 2 para manter a temperatura. Antes de utilizar este dispositivo, leia o
manual de instruções e conserve-o para consultar futuramente.

COMO UTILIZAR
Pour utiliser l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous:
A domicile:

NOTA

Quando utilizar o aquecedor de biberões em casa, deve sempre utilizar
água. Não use “ a seco”, pois corre o risco de danificar o biberão.

1. Assegure-se que o indicador 5 está colocado junto ao símbolo CASA
2. Assegure-se que o regulador de temperatura 4 está na posição .

DESCRIPTION

3. Ligue o cabo de alimentação CASA (11) ao aquecedor de
biberões.
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NOTA

Durante a fase de aquecimento as luzes de LED vão ligar-se
e desligar-se várias vezes. Esperar 5 - 7 minutos e verifique a
temperatura da bebida colocando algumas gotas na palma da mão.

4. Verta água dentro do elemento de aquecimento (2) tendo o cuidado de não ultrapassar
o limite MAX indicado. Geralmente é suficiente colocar 40 ml a 80 ml de água,
dependendo do tamanho do biberão.
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AUTO LED luz (12 VDC)
Elemento de aquecimento
CASA LED luz (230 VAC)
Regulador de temperatura
Indicador CASA ou AUTO
Alimentador AUTO
Alimentador CASA
Tampa
Recipiente
Cabo de alimentação AUTO
Cabo de alimentação CASA
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5. Coloque o biberão que pretende aquecer e gire o botão de controlo
até á posição O LED INÍCIO será ligado e a fase de aquecimento é
iniciada.
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6. Depois de 5-7 minutos, verifique a temperatura da bebida poderá verter algumas
gotas na palma da mão e, em seguida, dar o biberão ao bebé.
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7. Quando terminar de usar o aparelho, por favor, gire o botão de
controlo para a posição 1 e desconecte o cabo de alimentação da
fonte de alimentação de energia.
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REGULADOR DE TEMPERATURA

NOTA

Durante a fase de aquecimento as luzes de LED vão ligar-se e desligar-se
várias vezes. Esperar 5 - 7 minutos e verifique a temperatura da bebida
colocando algumas gotas na palma da mão.

En voiture:
1. Por favor verifique na parte de trás do aparelho se o selector de
potência está na posição CAR
2. Por favor, certifique-se de que o botão de controle da temperatura
(4) está na posição.
1. Apagado

2. Temperatura
3. Aquecimento rápido
constante
Durante a preparação do leite ou quando não se utiliza o dispositivo, verifique que o
botão de controlo está na posição 1.
Se depois de aquecer, o leite ou bebida não for totalmente consumida, gire o botão para
a posição 2, para que desta forma a temperatura se mantenha.
Parta aquecer rapidamente o leite, gire o botão para a posição 3.

Bebida

Temp. de aquecimento até 40ºC
Temp. ambiente (~20 °C)

Temp. frio (~ 6°C)

Biberão 160ml

6’:20”

7’:30”

Biberão 250ml

12’:00

15’:00”

Os valores acima referidos são meramente indicativos, e devem considerar-se só
como exemplo, pois muitos outros factores, podem aumentar ou diminuir o tempo
de aquecimento.

3. Conecte o cabo de alimentação do carro (10) ao aparelho e
encaixe na tomada de isqueiro do carro.

4. Coloque o biberão no aquecedor de biberões sem água e rode o botão de
controle para a posição 3.

5. Após 10-15 minutos, verifique a temperatura da bebida, derramando algumas gotas
no dorso da mão para poder dar em segurança o biberão ao Bebé.
6. Quando terminar de usar o aparelho, por favor, rode o botão de
controle para a posição e desligue o cabo de alimentação da fonte
de alimentação de energia.

NOTA

Durante a fase de aquecimento as luzes de LED vão ligar-se e desligar-se várias
vezes. Esperar 5 - 7 minutos e verifique a temperatura da bebida colocando
algumas gotas na palma da mão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para garantir o funcionamento adequado, recomenda-se a limpeza
periodicamente do aparelho.
Como limpar o aquecedor de biberões:
1. Desligue o aparelho da alimentação principal e aguarde que o dispositivo
tenha arrefecido.
2. Despeje a água restante, se houver, e limpe o elemento de aquecimento
com um pano macio e limpo.
3. Limpe a parte externa com um pano macio e limpo, humedecido com água.
Para reduzir os depósitos de sedimentos recomenda-se o uso de água
filtrada ou previamente fervida. Para uma operação eficiente, recomenda-se
remover qualquer sedimento de calcário cada 4 semanas utilizando vinagre
de vinho branco.
Descalcifique o aquecedor usando uma mistura de vinagre 50ml doméstico e
água fria 100ml, vertendo a solução no aquecedor. Deixe a solução actuar até
NOTA o calcário ser removido; Não ligar o aquecedor durante este período. Esvazie
o aquecedor, lave-o cuidadosamente e, finalmente, seque-o com um pano.
AVISOS Descalcifique os aquecedores aproximadamente a cada quatro semanas.

Ao utilizar pequenos dispositivos eléctricos ou dispositivos electrónicos,
especialmente se as crianças estiverem presentes, é importante seguir
cuidadosamente as precauções de segurança abaixo:
1. Não deixe o dispositivo sem vigilância durante a operação e / ou na
presença de crianças.
2. Use o dispositivo sobre uma superfície plana e segura para evitar
tombamento ou vazamento de dentro de água ferver.
3. Após o uso, desligue o aparelho da corrente principal e deixe arrefecer.
4. Não usar o dispositivo perto de locais com água ou em locais com alta
humidade (exemplo: quarto de banho).
5. Não coloque o dispositivo perto de uma banheira.
6. Não coloque o dispositivo perto e / ou dentro de água e / ou outros
líquidos similares.
7. Se o dispositivo cair na água ou líquidos similares, nunca tente recuperar
o dispositivo sem primeiro desconectar o cabo de alimentação da tomada
principal.
8. Antes de cada uso verifique cuidadosamente o dispositivo, verifique se o
cabo de alimentação e a tomada de energia não sofreram danos.
9. Não ligue o dispositivo se:
a. O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou adulterados.
b. Se o dispositivo cair ou apresentar danos visíveis.
c. Se o dispositivo tiver sido imerso em água ou líquidos similares.
10. Este dispositivo destina-se para uso interno. Não use ao ar livre ou na
presença de substâncias, sprays, aerossóis ou dispositivos médicos para a
administração de oxigénio.
11. Este aparelho não é adequado para utilização em ambientes onde há
misturas de anestésicos, oxigénio ou o óxido nitroso.
12. Não modifique o cabo de alimentação ou a ficha. Use adaptadores
adequados e / ou conversores em conformidade com as normas.
13. Certifique-se de que o dispositivo não está exposto à luz solar directa ou
calor excessivo.
14. Dentro do dispositivo não existem peças de reposição, materiais de
consumo e / ou peças substituíveis de forma independente.
15. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é um obstáculo e perigo
para as pessoas e para assegurar, nomeadamente, que não toca ou parece
estar em estreita proximidade com superfícies de alta temperatura, como
o fogão de cozinha ou radiadores para aquecimento da casa.
16. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas, incluindo crianças
com deficiências físicas, deficiências sensoriais e mentais, ou falta de
experiência ou conhecimento, a menos que eles sejam devidamente
educados e treinados para usar o dispositivo por uma pessoa competente
e responsável pela sua segurança.

SERVICE
Todos os cuidados foram tomados na realização dos produtos e acessórios
fornecidos na caixa e na documentação. Portanto, em caso de problemas, é
aconselhável consultar este manual de instruções. Para mais informações de
ajuda por favor visite www.nuvitababy.com.
GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES
De acordo com as normas vigentes, o produto é garantido por 24 meses
(garantia legal), contra defeitos nos materiais ou de fabricação a partir da
data indicada no recibo.
Excluídos da garantia legal de 24 meses são as partes identificadas como " de
consumo " (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a desgaste).
A garantia legal de 24 meses é nula se:
1. . O produto sofreu dano estético, devido ao uso indevido não está de
acordo com as instruções do manual.
2. 2. Este artigo for modificado e / ou adulterado.
3. 3. A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes
individuais e / ou acessórios e / ou materiais (por exemplo, oxidação e / ou
descamação devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos
bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias.)
A seguir, é excluído da garantia legal de 24 meses:
1. Os custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças
sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
2. Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto e da loja onde
você comprou ou centro de recolha autorizado a receber os produtos
dentro da garantia.
3. Danos causados por ou resultante de instalação inadequada ou uso
indevido não está de acordo com as instruções no manual de instruções.
4. Danos causados por desastres naturais, eventos acidentais ou condições
adversas não são compatíveis com o produto.
5. Defeitos que têm um efeito negligenciável sobre o desempenho do
produto.
O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não
assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos
a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as
normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na
venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os
directos e indirectos, perda de lucro líquido, a perda de poupança e danos
adicionais e outros detalhes consequências que vão além do danos causados
pela quebra de garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido
a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e / ou
documentos impressos e electrónicos, incluindo a falta de serviço.

